
 

 

Novo Cronograma E-Social 

Portaria SPREV/ME n° 1.419/2019 é a norma vigente que dispõe sobre o cronograma do E-
Social, consolidando as fases já implementadas até a sua publicação. 

Segue tabela das fases por grupos: 

Cronograma 

Eventos 1° Grupo 2° Grupo 3° Grupo 4° Grupo 5° Grupo 6° Grupo 

1ª 
fase 

Cadastramento 
inicial: Eventos 
de Tabelas S-

1000 ao S-
1080 

Início 
em 08.01.2018 até 

28.02.2018 

Início 
em 16.07.2018 até 

09.10.2018 

Início em 10.01.2019 até 

09.04.2019 

Início 
em 08.09.2020 até 

08.11.2018 

A definir A definir 

Início 
em 08.03.2021 para 

o Evento S-1010 

2ª 
fase 

Cadastramento 
dos 

empregados já 
existentes. 

Evento S-2200 

Início 
em 01.03.2018 até 

30.04.2018 (1) 

Início 
em 10.10.2018 até 

09.01.2019 (1) 

Início em 10.04.2019 até 

31.08.2019 (2) 

Início 
em 09.11.2020 até 

09.05.2021 (1) 

Admissões e 
eventos não 
periódicos. 
Eventos: S-

2190 a S-2400. 

Início 
em 01.03.2018 

Início 
em 10.10.2018 

Início em 10.04.2019 
Início 

em 09.11.2020 

3ª 
fase 

Folha de 
Paramento 

Eventos 
Periódicos. 
Eventos: S-

1200 a S-1299 

A partir 
de 01.05.2018 

A partir 
de 10.01.2019 

A partir 
de 08.09.2020 para CNPJ 

com final 0, 1, 2 ou 3 

A partir 
de 10.05.2021 

A partir 
de 08.10.2020 para CNPJ 

com final 4, 5, 6 ou 7 

A partir 
de 09.11.2020 para CNPJ 

com final 8 ou 9 e 
Pessoas Físicas 

4ª 
Fase 

Eventos de 
SST: S-2210, 
S-2220 e S-

2240 

A partir 
de 08.09.2020 

A partir 
de 08.01.2021 

A partir de 08.07.2021 
A partir 

de 10.01.2022 

A partir 
de08.07.2022 

A partir 
de09.01.2023 

 

Simplificação E-Social  
 

Em junho de 2019, uma nova diretriz de simplificação do e-Social foi anunciada pelo Comitê 
Diretivo, a qual teve início com a Nota Técnica n° 015/2019 e a Nota Orientativa n° 019/2019, 
segundo as quais diversos campos, grupos e eventos serão excluídos do leiaute. 



Como transição para esta nova etapa, algumas informações de envio inicialmente obrigatório 
passarão a ser opcionais antes de ser tornarem definitivamente excluídas, conforme pode ser 
observado nos Leiautes do eSocial - versão 2.5 (consolidada até NT 17/2019). 

A Receita Federal disponibilizou, em maio de 2019, uma ferramenta que permite ao contribuinte 
consultar o início da obrigatoriedade de envio das informações ao eSocial e da transmissão da 
DCTFWeb. 

O acesso à ferramenta ocorre pelo Portal Web, através de login no Portal do eSocial com 
certificado digital ou código de acesso (conforme cada caso), clicando na aba 
Empregador/Contribuinte > Consulta Obrigatoriedade, conforme abaixo: 

 

  

 

FGTS 

A Circular CEF n° 657/2014 foi revogada pela Circular CEF n° 673/2015, com a promessa de um 
cronograma futuro para transmissão dos eventos aplicáveis ao FGTS por meio do leiaute dos 
arquivos que compõem eSocial, naquilo que for devido. 

Em sequência, a Circular CEF n° 683/2015 revoga a Circular CEF n° 673/2015, para dizer que a 
prestação das informações pelo empregador ao FGTS, realizada por meio do Sistema Empresa 
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP, seria substituída pela 



transmissão dos eventos aplicáveis ao FGTS por meio do leiaute dos arquivos que compõem e-
Social, naquilo que seria devido.     

No mesmo sentido, a Circular CEF n° 683/2015 foi posteriormente revogada pela Circular CEF n° 
761/2017.   Mais adiante, novos cronogramas de envio das informações do eSocial, nos eventos 
aplicáveis ao FGTS, surgiram através da Circular CEF n° 795/2017, Circular CEF n° 
802/2018; Circular CEF n° 803/2018, Circular CEF n° 815/2018; Circular CEF n° 
818/2018 revogada pela Circular CAIXA n° 842/2018; Circular CAIXA n° 832/2018 revogada 
pela Circular CAIXA n° 843/2019; e, por fim, a Circular CAIXA n° 843/2019 revogada 
pela Circular CAIXA n° 865/2019, esta última atualmente em vigor, que, em apertada síntese, 
traz a utilização da GRF e da GRRF por prazo indeterminado, e dá outras orientações: 

1. Divulga orientação acerca dos prazos a serem observados pelos empregadores, pertinentes à 
geração e arrecadação das guias mensais e rescisórias do FGTS, durante período de adaptação à 
obrigatoriedade de prestação de informações por meio do eSocial. 

1.1. Para tanto, observados os procedimentos contidos no "Manual de Orientação ao 
Empregador - Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais", 
divulgado no site da CAIXA, poderá o empregador: 

a. Utilizar a GRF emitida pelo SEFIP por prazo indeterminado; 

b. Utilizar a GRRF para recolhimento rescisório nos desligamentos de contratos de trabalho, por 
prazo indeterminado. 

1.2. A presente Circular CAIXA n° 865/2019 alcança os empregadores caracterizados nos 1°, 2°, 
3° e 4° Grupos do eSocial. 

O Comitê Diretivo do eSocial, através da Resolução CDES n° 002/2016 (DOU de 31.08.2016), 
alterou os prazos de início de obrigatoriedade de transmissão das informações por meio do 
eSocial. Contudo, alterações da Resolução CDES n° 002/2016 ocorreram através da Resolução 
CDES n° 003/2017 (DOU de 30.11.2017). 

Mais adiante, a Resolução CDES n° 004/2018 (DOU de 11.07.2018), alterou a Resolução CDES 
n° 002/2016, para novamente modificar o cronograma de entrega dos eventos do eSocial. 

Em 22.08.2018, foi editada a Circular CAIXA n° 819/2018 para confirmar um novo cronograma, 
quanto à entrega dos eventos do eSocial já divulgados pela Resolução CDES n° 004/2018, 
especialmente em relação ao Segurado Especial e Pequeno Produtor Rural Pessoa Física, ao 
Microempreendedor Individual, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Anteriormente, no dia 05.07.2019, ocorreu a publicação da Portaria SPREV/ME n° 716/2019 que 
manteve o cronograma de implantação do eSocial e revogou a Resolução CDES n° 002/2016. 

Atualmente, a Portaria SPREV/ME n° 1.419/2019 trouxe a definição de novos prazos, alterando 
principalmente as obrigações relacionadas ao 3° Grupo do e-Social e quanto aos Eventos de SST 
- Saúde e Segurança do Trabalhador, revogando a Portaria SPREV/ME n° 716/2019. 
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